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טבעוניים ואורגנים ברובם. 
ניתן למצוא חלק גדול מהם במקרר בחצר

גלידה טבעונית..................................................... 20

לא תאמינו שזה טבעוני! גלידת קוקוס אורגנית ממותקת בסוכר 

אורגני. טעמים: צ'אי וניל, פינה קולדה, שוקולד, תות שדה, פירות יער 

וקפה

30 ........................................... שייק גלידה טבעונית 

משקה גלידה טבעונית ......................................... 30

2 כדורי "מצווה" אנרגטיים..................................... 12 

טחינה, דבש, קוקוס, אבקת חרובים ומלח ורוד

קראנץ' קקאו קרמל נא......................................... 20
תמרים, קקאו, נבטי כוסמת, חמאת שקדים, סירופ מייפל, סוכר 

קוקוס, מלח ים.

20 .................................................. "סניקרס" תמרים
תמרי מג'הול ממולאים בחמאת בוטנים ואגוזי מלך, עטופים בשכבת 

שוקולד תוצרת הבית.

18 ............................................... מאפינס ללא גלוטן
טעמים שונים בכל יום, עשוי על בסיס של קמח שקדים, גרעיני פשתן, 

ביצים וסוכר קוקוס. לא טבעוני. 

20 ............................... קרקרים מירקות / זרעי פשתן

20 ............................................................. פאדג' נא
חמאת קקאו נאה אורגנית, סירופ מייפל אורגני, חמאת לוז מונבטת, 

קקאו נא אורגני, וניל ומלח ים. 

מע"מ בגובה 17% כלול במחיר.
100% מהטיפים הולכים לצוות המסעדה. אנא השאירו למלצרים שלנו טיפ, הם עובדים קשה בכדי לרצות אתכם. )מאה אחוז מהטיפים 

שלכם מגיעים ישירות לצוות שלנו(. הטיפים מתקבלים במזומן בלבד.
אנחנו מכבדים את כל כרטיסי האשראי מלבד "אמריקן אקספרס".

עלות משלוח – 25 ₪ בצפת | 054-6530688 | 054-6509183

 20 ................................................... אגוזים מתובלים
אגוזים מונבטים, מיובשים ומתובלים בשלמות.

שוקולד קקאו נא - חמאת שקדים......................... 25
קקאו נא אורגני, חמאת קקאו נא אורגני, סירופ מייפל אורגני, וניל 

ומלח ים.

 

20 .................................................................. מה זה
אגוזים מיובשים גולמיים, בצל, פלפלים, טחינה ותבלינים מיובשים. 

לערבב וליהנות! כיף לטייל עם חטיף בריא!

20 ................................................ בראוניס ללא סוכר
תמרים אורגניים, אגוזי מלך, שקדים, אבקת קקאו אורגנית, אבקת 

חרובים אורגנית, זרעי חמניות אורגניות, חמאת קקאו אורגנית, וניל 

ומלח ים.

עוגיות טבעוניות ללא סוכר.................................... 15 
קמח שקדים, גרעיני חמנייה, קינואה, זרעי צ'יה, גוג'י ברי וקינמון

עוגת בלונדיז ללא סוכר......................................... 20
תמרים אורגניים, אגוזי מלך, קשיו, שבבי קוקוס אורגני, וניל ומלח ים.

קינוחי גן עדן

קינוחים ללא סוכר 



משקאות מרעננים 
מים חופשי מהמקרר בחצר - תתכבדו

שייקים 
ומיצים טבעיים 

40 ............................................................. שקשוקה
 שתי ביצים שלוקות ברוטב מרינרה חריף, מוגש לצד טוסט

ללא גלוטן. רוצים את המנה יותר חריפה? רק תבקשו!

ביצים מקושקשות................................................ 40
תוספת לבחירה: בצל, שום, קישואים, פטריות וגמבה

חביתה................................................................. 40
תוספות לבחירה: בצל, שום, קישואים, פטריות וגמבה

חביתה טבעונית מקושקשת מטופו........................ 45
תוספות לבחירה: בצל, שום, קישואים, פטריות וגמבה

ארוחת בוקר כל היום

30 מרק אלמנטס.......................................................  
תערובת תבלינים קסומה עם שעועית מאש מונבטת, קינואה, ג'ינג'ר 

טרי ותערובת בריאות של בטטות, בצל, קישואים ותבלינים הודיים. 

מנה זו ייחודית לאלמנטס ואהובה על כולם!

30   ................................................ מרק אפונה אורגני
מרק אפונה מנחם עם בצל, שום, גזר ועלי דפנה

30 דאל הודי פיקנטי..................................................  
מרק עדשים. אם אתם אוהבים חריף המנה הזו בשבילכם! היא תחמם 

אתכם גם ביום הכי קר!

40 ................................................... המבורגר טבעוני
המבורגר טבעוני מתוצרת הבית, מוגש עם לחמניית "באן" ללא גלוטן, 

המגיעה עם בצל מטוגן, צ'טני, עגבניות, קטשופ, חרדל וחסה, עם 

כרוב כבוש או מלפפונים חמוצים בצד.

תוספות: פסטו, גבינת קשיו - 5 ש"ח כל אחד

הקערה המקרוביוטית של אלמנטס........................ 30
אורז בסמטי אורגני או קינואה לבחירתך, כרוב כבוש, טחינה, 

רוטב תמרי, שמרי בירה. )בהזמנת אורז חום – הכנת המנה עלולה 

לקחת זמן רב יותר(

מים מינרלים......................................................... 10

10 ........................................................... סודה לימון

20 ......................... מיץ תפוחים 100% טבעי )קשת(

15 .................................................... סיידר מוגז

10 ............................................................ קפה

15 ............................. קפה French Press )פלנג'ר(

תה.............................................................. 10 
מוגש חם או קר. אנחנו נספק את המים החמים, אתם תבחרו את 

סוג התה, יש המון אפשרויות! בואו לביקור במדף התה שלנו!

קפה קר עם חלב שקדים....................................... 20

תה לימון-ג'ינג'ר.................................................... 20
מוגש חם או קר, עשוי מג'ינג'ר טרי, לימון ודבש

15 ................................................... חלב שקדים טרי
חלב שקדים הנעשה במקום משקדים מונבטים ומיובשים

20 ..................... חלב זהב – נפלא למערכת החיסונית
חלב קוקוס, אבקת כורכום, קינמון ופלפל שחור. 

אפשר להוסיף גם דבש

שייק ביג מו ......................................................... 30
חלב שקדים תוצרת הבית, בננות קפואות, זרעי צ'יה, תמרים ודבש 

או סילאן בתוספת אבקת חרובים או שוקולד לבחירתכם. 

תוספות לבחירה: פירות עונתיים )זמינים(, ספירולינה, מאקה או 

שבבי קקאו )בתוספת 5 ₪(

25 ...................................................... מיץ סחוט טרי
מיץ סחוט טרי מגזר, תפוחים, סלק וג'ינג'ר

שוט עשב חיטה.................................................... 12

שוט ג'ינג'ר........................................................... 12

מרקים מזינים

ספרינג רול קיצי .................................................. 35
מוכן טרי כל יום. טחינת חמניות אורגנית, נבטים אורגניים וירקות טריים 

עטופים בנייר אורז, בזיגוג רוטב סילאן, ג'ינג'ר ושום. 

מוגש לצד ירקות כבושים פרוביוטיים. 

פלטת חומוס........................................................ 35
חומוס גרגרים תוצרת בית מוגש עם ירקות וקרקרים מירקות עם גרעיני 

פשתן

10 ........................................................ סלט ישראלי
סלט קטן לצד 

20 ................................... ירקות פרוביוטיים כבושים 
תוצרת בית. מצויין לעיכול בריא.

מנות ראשונות או לצד העיקריות
פסטה אורז חום.................................................... 30

40 ................................................ ניוקי תפוחי אדמה

35 .................................................... פסטה קישואים

סלט אלמנטס........................................................  40
מגוון מרהיב של ירקות עונתיים: תערובת תוצרת בית של נבטים 

אורגניים מוגשת עם קרקרים טבעוניים ללא גלוטן

רוטב 1 לבחירה: טחינה, חרדל-דבש או שמן זית/חומץ

60 ........................................... המנה האולטימטיבית 
סלט אלמנטס בתוספת נגיעה של פסטו, ירקות פרוביוטיים, חמוצים 

)כשיש( וקרקרים טבעוניים ללא גלוטן תוצרת בית

סלטים חיים וטריים 

40 ............................................................. איטלקית
גבינת קשיו טבעונית, רוטב מרינרה תוצרת בית ועליו מרינדת פטריות 

פורטובלו, גמבה, זיתים, בצל אדום וזעתר

פסטו................................................................... 40
פיצה ללא עגבניות. רוטב פסטו ועליו מרינדה של פטריות פורטובלו, 

גמבה, זיתים, בצל אדום וזעתר

תוספת גבינת קשיו – 5 ₪

פיצות

פיצה טבעונית אישית על בסיס קריספי העשוי 
מכוסמת מונבטת, זרעי חמניות, זרעי פשתן ותבלינים

* תוספת אורז בסמטי אורגני/קינואה/טופו – 10 ₪ 

לבחירתכם: רוטב מרינרה, רוטב טחינה או פסטו.

פסטה
100% ללא גלוטן

מנות עיקריות

מוקפצים

סבג'י הודי............................................................ 40
ירקות בתערובת תבלינים הודית מוקפצים עם זרעי חרדל, כמון, 

כוסברה, כורכום, ג'ינג'ר, בצל וגרגירי חומוס. מנה בניחוח הודי מדהים! 

40 .......................................................... מוקפץ סיני
ירקות לבחירתכם מוקפצים עם רוטב סויה ללא גלוטן

40 ....................................................... מוקפץ בסיסי
שמן זית, מלח ותבלינים לפי בחירתכם.

40 ............................................... ירקות מאודים
ירקות טריים מאודים קלות עם רוטב לבחירתכם. שמן זית 

ותבלינים או רוטב הטחינה של אלמנטס

Natural Power
100% GLUTEN  FREE

HOME MADE


